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Obvestilo z starše učencev osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, ki so bili stiku z bolnikom 
z novim koronavirusom SARS-CoV-2 
 
Datum: 11.03.2020 
 
Spoštovani, 
 
vaš otrok je bil v stiku z bolnikom, pri katerem so potrdili okužbo z novim koronavirusom 
(SARS-CoV-2). 
 
ZA OTROKE VELJA SAMOIZOLACIJA: 
- naj bodo doma 
- se ne družijo in igrajo z vrstniki, lahko pa gredo na sprehod s starši 
- se ne udeležujejo kakršnihkoli aktivnosti izven doma 
- poostrijo higienske ukrepe doma: umivanje rok, higiena kašlja 
- da ne spijo v isti sobi s sorojenci 
- naj jih ne obiskujejo stari starši, starejši in imunsko oslabljeni 
 
Za starše omejitev ni potrebna, prav tako lahko hodijo v službo.  
 
Prosimo vas, da v obdobju 14 dni od zadnjega stika z bolnikom opazujete zdravstveno stanje 
svojega otroka in to je od 09.03. do 23.3.2020 
 
Če se pri vašem otroku v tem obdobju pojavijo znaki akutne okužbe dihal (npr. slabo počutje, 
prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje), pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, 
kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Naslednji dan prosimo pokličite tudi epidemiološko 
službo Območne enote NIJZ.  
 
 
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav, 
 
 
Epidemiološka služba  
Območna enota Ljubljana, NIJZ 
Telefonska številka Območne enote:_01/586 39 00_ 
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Okužba s SARS-CoV-2 
SARS-CoV-2 je nov koronavirus, ki so ga odkrili januarja 2020, prve okužbe z njim pa so zaznali 
decembra 2019 v kitajskem mestu Vuhan. Januarja 2020 so o tej okužbi začeli poročati tudi iz 
drugih delov Kitajske in drugih držav.  
 
Po do sedaj znanih podatkih se okužba po 2-14 dneh lahko pokaže predvsem z vročino, kašljem 

in težkim dihanjem, pri 20% zbolelih naj bi bolezen potekala v težji obliki. Večina bolnikov, ki je 

po okužbi s SARS-CoV-2 umrla, je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, 

sladkorno bolezen ipd. Za potrditev okužbe je potrebno mikrobiološko testiranje. 

Virus se med ljudmi prenaša kapljično (potreben je tesen stik z bolnikom znotraj razdalje 1,5 m 

do bolnika), možen je tudi prenos preko onesnaženih površin. 

Bolezen zdravimo z lajšanjem simptomov in podporo obolelim organom, cepiva proti okužbi s 

SARS-CoV-2 ni. 

 

 


